Economia Umanã
„Noul capitalism, care este una din forþele motrice
ale globalizãrii, rãmâne într-o anumitã mãsurã un mister.
Pânã acum nu ºtim prea bine cum funcþioneazã.”
Anthony Giddens

Construcþia conceptualã a Economiei Clasice a vizat
raþionalizarea performanþei. Asta înseamnã cã determinanþii
scopului specific economiei ascultã eminamente de
Raþiune. Obiectivarea de tip mecanism implacabil a
certificãrii performanþei este asiguratã de Piaþã.
Forma particularã a performanþei este, pentru economie,
eficienþa. Testarea eficienþei este un atribut exclusiv al
Pieþei. Cum eficienþa este expresia unei relaþionãri raþionale
a alocãrii resurselor cu câºtigurile cantitative condensate
în avuþie, Piaþa are o funcþie-obiectiv de maximizare a
efectelor.
Cu alte cuvinte, Piaþa nu distinge structural resursele,
fiind interesatã doar de formula combinãrii lor care sã
genereze eficienþã. Operaþia esenþialã a Pieþei în materie
de resurse este alocarea lor eficientã.
Indistincþia preferatã de Piaþã în rândul resurselor –
receptate ca factori de producþie – este compatibilã cu
raþionalizarea asumatã de Economia Clasicã drept operã a
ei fundamentalã. Raþionalizarea a însemnat, înainte de
toate, ca economia sã fie populatã de Homo Oeconomicus,
o închipuire înzestratã doar cu capacitãþi de calcul raþional.
Consecinþa directã a opþiunii raþionale pentru Homo
Oeconomicus a fost raþionalizarea naturii umane, adicã
înscrierea ei ca resursã economicã. Mai mult, s-a ajuns la
reducerea percepþiei omului la o singurã dimensiune, ce
poate fi raþionalizatã, cea de forþã de muncã.
Natura umanã este transformatã de Piaþã în resursã
asemeni celor puse la dispoziþie de Natura Mamã.
Se produce, în acest fel, o rãsturnare de perspective
prin care scopul existenþei devine un mijloc supus
raþionalizãrii. Economia ca atare pãrãseºte condiþia de
mijloc pentru atingerea scopului reprezentat de chintesenþa
existenþei ºi de expresia cea mai înaltã a evoluþiei lumii
vii. Avuþia conferã legitimitate economiei ca un scop în
sine, autonomizat, chiar emancipat de obligaþii sociale.
Economia acceptã Natura, inclusiv – poate mai ales! –
Natura Umanã ca rezervor de resurse. Economia concepe
Societatea ca bazã extinsã de resurse.
Economia Clasicã, în formula ei expansivã, înghesuie
Societatea în malaxorul Pieþei. Triumful revendicat al
Economiei Clasice este funcþionalizarea Societãþii de Piaþã.
O societate de piaþã este o lume fãrã rest neraþionalizat.
Includerea omului în categoria resurselor ºi, prin asta,

ca variabilã în ecuaþia primarã a economiei a însemnat
legitimarea raþionalã a teoriei economice ºi validarea
randamentalã a activitãþii economice. Doar cã metoda
eficienþei, raþionalizând fiinþa umanã, a exhibat canibalismul
la rang de necesitate fireascã. Scopul avuþiei se aratã a fi
scopul în sine, puterea purã a cãrei reificare o face suficientã
sieºi. Mãrirea ei înseamnã preamãrirea homofagiei.
Formulele de reglementare a funcþiilor economiei, generate de propensiunea democraticã cu care este ideologic
încãrcatã avuþia, creeazã dificultãþi de etapã economiei
homofage. Delocalizarea homofagiei este expresia corect
politicã a libertãþii de miºcare a puterii, sub forma
capitalului, mai ales. Unde apare regula secularizãrii
misticii canibale a avuþiei ºi se dezvoltã reþele de protecþie
culturalã ºi moralã a resursei umane se practicã relocarea
spre alte spaþii a homofagiei funciare a avuþiei.
Economia este o invenþie care se autoprotejeazã,
separându-se mereu de societatea care ajunge sã aibã
exerciþiul drepturilor ºi responsabilitãþii indivizilor care o
compun. Adaptarea economiei la valorile unei societãþi
pare sã fie de fiecare datã pierderea coeziunii acestei
societãþi. Aºa cum se centreazã exclusivist pe conceptul
de avuþie, Economia nu va avea potenþialul de a susþine
reperele sociale ale justiþiei, norma moralã ºi determinanþii
naturii umane.
Dacã acceptãm ca un adevãr faptul cã în universul spiritual al grecilor ºi romanilor – tiparul uman din care
provenim – steaua motivantã a vieþii era huzurul, în numele
cãruia jaful ºi cotropirea erau scutite de sancþiune moralã,
universul spiritual generic al omului are o problemã
insolubilã cu metoda economiei. Evoluþia umanã, pentru
a se compatibiliza cu legea randamentalã, trebuie sã
însemne anularea originilor, a fundamentelor spirituale ale
personalitãþii de tip european.
Se ajunge la o tranºare esenþialã: dacã Economia
rãmâne ceea ce este, universul umanitãþii se raþionalizeazã
definitiv, marchetizarea este absolutã; dacã omul trebuie
sã rãmânã ceea ce este, amestec inefabil de raþiune ºi suflet,
economia trebuie sã scoatã omul din ecuaþia raþionalizãrii.
În acest caz funcþia-obiectiv a Economiei este fericirea, cu
forma ei obiectualizatã a bunãstãrii. Adicã, Economia nu
mai poate fi clasicã, dar devine Umanã.
Quot tamen potest esse aliter.
Marin Dinu
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